ADLER PUR-Strong

26301 ff

Dvousložkový rozpouštědlový polyuretanový bezbarvý lak na nábytek a interiérové konstrukce určený
pro průmysl a malé a středí podniky

POPIS PRODUKTU
Obecné informace

Vysoce kvalitní polyuretanový bezbarvý lak na bázi akrylátových
pryskyřic. Má velmi dobrou mechanickou i chemickou odolnost
zejména u silně namáhaných ploch interiérů, má vysokou plnivost,
velmi dobré zvýraznění, vynikající světlostálost.

Speciální vlastnosti
Zkušební normy



ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)
Odolnost vůči chemickým vlivům: 1-B1
Chování při oděru: 2-C ( 150 U)
Chování při zatížení poškrábáním: 4-D ( 1,0 N)
Ožehnutí: 5-B (obtížně vznítitelný povrch nábytku)



ÖNORM A 3800-1 (hořlavost) ve spojení s nesnadno hořlavým
podkladem:
Obtížně hořlavý (dříve B 1 podle B 3800 -1), Q1, Tr 1



Francouzské nařízení DEVL1104875A pro označení stavebních
produktů s povrchovými nátěry v souvislosti s emisemi škodlivých
těkavých látek: A+



Pro plnivé lakování silně namáhaných povrchů nábytku a
interiérových konstrukcí, dále pro schodišťové stupně (v závislosti
na specifických směrnicích každé země), pro hotelová a školská
zařízení, pro kuchyňský a sanitární nábytek: Oblasti použití II – IV
podle normy ÖNORM A 1610-12.



Pro nesnadno hořlavé příp. obtížně vznítitelné konstrukce.



Vhodné pro lakování ploch bělených peroxidem vodíku.

Oblasti použití

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování



Před použitím produkt promíchejte



Dodržujte naše „Pracovní směrnice pro zpracování PUR laků“.



Při lakování schodišťových stupňů doporučujeme provést trojitý
stříkací nátěr, abyste dosáhli dostačující tloušťky vrstvy.
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ADLER PUR-Strong

Poměr míchání

20 % 82029

Doba zpracovatelnosti

Nanášecí techniky

10 %

10 hmotnostních dílů ADLER PUR-Strong
2 hmotnostních dílů tvrdidla ADLER PUR

26301 ff
82029

ADLER PUR-Strong 26303 ff se může používat výhradně s tvrdidlem
a ve výše uvedeném míchacím poměru. Odchylky mohou mít za
následek poškození nátěrového filmu.
1 pracovní den; materiál namíchaný z předchozího dne může být
ještě zpracován, ale musí být smíchán v poměru 1:1 s čerstvě
vytvrzeným přípravkem; delší prodloužení doby zpracovatelnosti není
možné.
Způsob
nanášení

Airless

Stříkací tryska
(ø mm)
Stříkací úhel
(stupně)
Stříkací tlak
(bar)
Rozprašování
(bar)
Ředění
Příměs ředidla
v%
Viskozita (s)

Tlaková
stříkací
pistole

0,23 - 0,28

Airless s
podporou
vzduchu
(Airmix,
Aircoat, etc.)
0,23 - 0,28

80 - 120

80 -120

3-4

1,8

1-2
Ředidlo ADLER DD 80019 nebo ADLER PUR
80029
10
ca. 24

ca. 24

ca. 18

4-mm- pohárek,
20°C

Nanášené
množství
(g/m²)

Doby schnutí
(při 23 °C a r.v. 50 %)

ca. 100 – 150 na jednu vrstvu;
celkové nanášené množství max. 500

Brousitelný a přelakovatelný
Manipulovatelný a stohovatelný

po ca. 4 h
Přes noc

Abychom zlepšili kvalitu následného lakování, doporučujeme nechat
schnout do druhého dne přes noc při zachování pokojové teploty.
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doba schnutí závisí na
podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě a výměně vzduchu a relativní
vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů

Ředidlo ADLER DD 80019 nebo
Mycí ředidlo ADLER 80077

PODKLAD
Druh podkladu

Masivní dřevo, dřevěná dýha na vhodných nosných deskách
Dodržujte naše „Pracovní
nábytkových PUR laků“.

Kvalita podkladu
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směrnice

pro

zpracování

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený odlučujících látek jako
jsou mastnoty, vosky, musí být očištěn od dřevěného prachu.

ADLER PUR-Strong

Příprava podkladu

Listnaté dřevo: brus zrnitostí 150 – 180
Jehličnaté dřevo: brus zrnitostí 100 – 150
Při broušení používejte prachový filtr P3.
Brusný prach  zejména z pórů dřeva jej odstraňte pečlivě.

SKLADBA NÁTĚRU
Základový nátěr

1 x ADLER PUR-Strong 26303 ff

Mezibrus

Plochy ošetřené základový nátěrem obruste zrnitostí 240-320.
Vyvarujte se probroušení nátěru! Odstraňte dřevěný prach.
Mezibrus musí být proveden těsně před aplikací krycího nátěru, aby
bylo dosaženo dobré přilnavosti vrstev.
Při broušení používejte prachový filtr P2.

Krycí nátěr

1 - 2 x ADLER PUR-Strong 26301 ff

ÚDRŽBA
Péče a údržba

Čištění provádějte pomocí čistícího přípravku ADLER Clean
Möbelreiniger 96490 a údržbu pomocí přípravku pro péči o nábytek
ADLER Clean Möbelpflege 96491.
Dodržujte pokyny v příslušných technických listech produktů.

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Velikosti balení

4 kg, 20 kg

Barevné odstíny/
Stupně lesku

G10 tupě matná
G30 matná
G50 polomatná
G70 hedvábně matná

Doplňkové produkty

ADLER PUR-Härter
82029 tvrdidlo
ADLER DD-Verdünnung 80019 ředidlo na DD laky
ADLER PUR-Verdünnung 80029 ředidlo na PUR laky

26301
26303
26305
26307

DALŠÍ POKYNY
Trvanlivost/Skladování

Nejméně 1 rok v originálních uzavřených obalech.
Při skladování chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem i vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Bezpečnostnětechnické údaje

Viskozita při
dodání
Viskozita při
míchání

ca. 30 s podle DIN 53211 (4-mm-pohárek, 20°C)
ca. 24 s podle DIN 53211 (4-mm-pohárek, 20°C)

Dodržujte pokyny v příslušném bezpečnostním listu!
Aktuální verze je dostupná na internetové adrese www.adlerlacke.com.
Musí být bezpodmínečně zabráněno vdechnutí lakových aerosolů při
aplikaci stříkací pistolí. Tomu zabráníte použitím ochranné dýchací
masky (kominovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).
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